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Ceník Servisních prací Ptáček – servis 

Tepelná čerpadla (A2W) monoblok, split 

Kategorie 
Typ 

zařízení 
Cena Jednotka Obsah servisního úkonu 

    bez DPH 
vč. 21% 

DPH 
    

Uvedení do provozu 
monoblok         

TČ A2W, 
monoblok 

4 520,70 Kč 5 470 Kč komplet 

Kontrola shody s projektovou dokumentací, 
kontrola tlaku a odvzdušnění hydraulického 

systému, kontrola odvodu kondenzátu, 
připojení elektrických přívodů napájení, 

řízení, připojení snímačů, propojení s externí 
regulací, nastavení parametrů regulace, 

včetně vzdálené Wifi správy, funkční kontrola 
s návazností na topný systém, zaškolení 

obsluhy, zpracování a vyplnění protokolu o 
uvedení systému do provozu, potvrzení 

záručního listu,  

Uvedení do provozu 
split      

TČ A2W, split 5 363,60 Kč 6 490 Kč komplet 

Kontrola shody s projektovou dokumentací, 
kontrola chladícího potrubí, kontrola tlaku a 

odvzdušnění hydraulického systému, 
kontrola odvodu kondenzátu, připojení 

elektrických přívodů napájení, řízení, 
připojení snímačů, propojení s externí 

regulací, nastavení parametrů regulace, 
včetně vzdálené správy, funkční kontrola s 

návazností na topný systém, zaškolení 
obsluhy, zpracování a vyplnění protokolu o 

uvedení systému do provozu, potvrzení 
záručního listu,   

Instalace chladícího 
potrubí  

TČ - A2W, 
split 

867,80 Kč 1 050 Kč hod 

Cena za 1 hod montážních prací bez 
materiálu! Instalace chladícího potrubí, 
připojení venkovní a vnitřní jednotky, 
vakuování chladícího okruhu, zkouška 

těsnosti, doplnění  chladiva, účtuje se dle 
skutečnosti. 

Pravidelná 
periodická prohlídka 

TČ A2W 
monoblok, 

split 
2 661,20 Kč 3 220 Kč komplet 

Kontrola těsnosti, tlaku a odvzdušnění 
hydraulického systému, vyčistění výměníku, 

kontrola provozních parametrů kontrola 
průchodnosti a vyčištění ventilátoru a 

výparníku, kontrola topného systému včetně 
filtru a oběhového čerpadla, administrace 

úkonů 

Záruční oprava, 
hodinová sazba 

Tepelné 
čerpadlo 

A2W 
monoblok, 

split 

867,80 Kč 1 050 Kč hod 

Cena za servis, v případě že nebyly uznány 
záruční podmínky pro zákazníka, obsahuje 
diagnostiku poruchy zařízení, odstranění 

závady, zprovoznění, účtuje se dle celkového 
stráveného času technika na místě 

Plnění chladiva 
R410a, R407a 

R32 
1 500,00 Kč 1 815 Kč kg Cena za 1 kg chladiva vč. práce 

Pozor – všechny uvedené ceny jsou bez dopravy – doprava se účtuje dle ujetých kilometrů 

technika – viz oddíl Režijní náklady na konci ceníku 

Platnost ceníku od 1.4.2022 
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Ceník Servisních prací Ptáček – servis 

Klimatizační zařízení 

Kategorie 
Typ 

zařízení 
Cena   Obsah servisního úkonu 

    bez DPH 
vč. 21% 

DPH 
jednotka   

Uvedení do provozu,  

Klimatizační 
zařízení - 
max. (4x 

vnitřní a 1x 
venkovní  
jednotka) 

867,80 Kč 1 050 Kč komplet 

Kontrola shody s projektovou dokumentací, 
kontrola chladícího potrubí, kontrola odvodu 
kondenzátu, připojení elektrických přívodů 

napájení, vnitřní venkovní jednotky, 
nastavení parametrů regulace , včetně 

vzdálené Wifi správy, zaškolení obsluhy, 
zpracování a vyplnění protokolu o uvedení 

zařízení do provozu, potvrzení záručního listu 

Pravidelná 
periodická prohlídka 

Klimatizační 
zařízení- max. 
(4x vnitřní a 
1x venkovní  

jednotka) 

950,40 Kč 1 150 Kč komplet 

Kontrola chladícího potrubí,kontrola odvodu 
kondenzátu, připojení elektrických přívodů 

napájení, vnitřní venkovní jedotky, nastavení 
parametrů regulace , včetně vzdálené Wifi 

správy, vyčištění filtrů a výměníku 
kondenzační jednotky, vyčištění a desinfekce 

výparníku, administrace úkonů 

Záruční 
oprava,hodinová 

sazba 

Klimatizační 
zařízení - 
max. (4x 

vnitřní a 1x 
venkovní  
jednotka) 

867,80 Kč 1 050 Kč hod 

Diagnostika poruchy zařízení, odstranění 
závady, v případě nutnosti specifikování 

potřebného náhradního dílu, zprovoznění, 
účtuje se dle skutečně stráveného času 

technika na stavbě 

Revize podle zákona 
86/202Sb,  

Tepelné 
čerpadlo a 

klimatizační 
zařízení 

1 760,30 Kč 2 130 Kč komplet 

Revize tepelného čerpadla nebo 
klimatizačního zařízení dle zákona 86/202Sb, 

přímou nebo nepřímou metodou, 
administrace úkonů 

Demontáž zařízení 
vč. ekologické 

likvidace 

Tepelné 
čerpadlo a 

klimatizační 
zařízení  - 

kompletní set 
max. 5+1 

2 884,30 Kč 3 490 Kč komplet 

Odsátí chladiva, odpojení Cu potrubí, 
odpojení od elektrických přívodů a regulace, 

demontáž zařízení, odvoz na místo 
ekologické likvidace, včetně ekologické 
likvidace chladiva, administrace úkonů 

Plnění chladiva 
R410a, R407a 

R32 
1 500,00 Kč 1 815 Kč kg Cena za 1 kg chladiva vč. práce 

Pozor – všechny uvedené ceny jsou bez dopravy – doprava se účtuje dle ujetých kilometrů 

technika – viz oddíl Režijní náklady na konci ceníku 

Platnost ceníku od 1.4.2022 
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Ceník Servisních prací Ptáček – servis 

Větrací a rekuperační jednotky 

Kategorie 
Typ 

zařízení 
Cena jednotka Obsah servisního úkonu 

    bez DPH 
vč. 21% 

DPH 
    

Uvedení do provozu 

Větrací 
jednotky s 
rekuperací 

bez přímého 
odparu 

3 000,00 Kč 3 630 Kč komplet 

Kontrola shody s projektovou dokumentací 
připojení elektrických přívodů napájení, 

funkční zkouška, zaškolení obsluhy, 
zpracování a vyplnění protokolu o uvedení 
systému do provozu, potvrzení záručního 

listu, nastavení a měření  průtoku vzduchu, 
včetně zaregulování koncových elementů 

Pravidelná 
periodická prohlídka 

Větrací 
jednotky s 
rekuperací 

bez přímého 
odparu 

867,80 Kč 1 050 Kč komplet 
Čištění výměníku, výměna filtrů, čištění 

ventilátorů, kontrola nastavení  parametrů, 
funkční zkouška, administrace úkonů 

blower door test   5 735,50 Kč 6 940 Kč komplet kompletní blowerdoor test vč. revizní správy 

Pozor – všechny uvedené ceny jsou bez dopravy – doprava se účtuje dle ujetých kilometrů 

technika – viz oddíl Režijní náklady na konci ceníku 

Platnost ceníku od 1.4.2022 

 

Sanita 

Kategorie 
Typ 

zařízení 
Cena jednotka Obsah servisního úkonu 

    bez DPH 
vč. 21% 

DPH 
    

Hodinová sazba 
standard 

  909,00 Kč 1 100 Kč hod 
Standardní práce, opravy sprchových koutů, 

baterií, atd. 

Hodinová sazba pro 
elektro zařízení 

  1 041,30 Kč 1 260 Kč hod Cena za prráce vyžadující zapojení elektro.  

Hodinová sazba 
posouzení 
reklamace 

  462,80 Kč 560 Kč hod 
Cena za posouzení reklamace na místě. 

Účtuje se, pokud se bude jednat o 
neuznanou reklamaci 

Pozor – všechny uvedené ceny jsou bez dopravy – doprava se účtuje dle ujetých kilometrů 

technika – viz oddíl Režijní náklady na konci ceníku 

Platnost ceníku od 1.4.2022 
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Ceník Servisních prací Ptáček – servis 

Režijní náklady 

Kategorie 
Typ 

zařízení 
Cena jednotka Obsah servisního úkonu 

    bez DPH 
vč. 21% 

DPH 
    

Hodinová sazba 
Pro všechny 
typy oprav a 

servisů 
867,80 Kč 1 050 Kč hod 

Hodinová sazba primárně určená pro 
diagnostiku poruchy a jiné opravy, které 

nejsou uvedené v tomto ceníku 

Doprava 
Všechny 
servisy a 
opravy 

13,20 Kč 16 Kč km 
Doprava je účtovaná dle celkového počtu 

ujetých kilometrů. Účtuje se cesta tam i zpět. 

Platnost ceníku od 1.4.2022 

 


